HOTEL FARO JANDÍA & SPA****
Avenida de Saladar 17 – 35626 Jandía – Fuerteventura – Spanje
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Accommodatie met ontbijt, halfpension of
all-inclusive
Stellen en gezinnen
Strand en spa
Tennis en golf

•
•
•
•

Bouwjaar: 2000
Laatste renovatie: 2016
Kamers: 214
Strand op 200 m.

Het Hotel Faro Jandía & Spa ligt in het zuiden van Fuerteventura, pal aan het kilometerslange strand Morro
Jable. Vanuit het hotel heb je een prachtig uitzicht op de beroemde vuurtoren Faro de Morro Jable Jandía.
Het hotelgebouw heeft een modern ontwerp en is gebouwd met lokale materialen. Het gebouw heeft de vorm
van een halve maan, wat optimale bescherming biedt tegen de wind.
Geniet in een schitterende omgeving van onze all-inclusive service zonder polsbandjes. Tot sluitingstijd kun je in
de bar terecht voor diverse dranken van bekende merken.
Voor de lunch kun je kiezen uit het à-la-carte-menu of het buffet.
In het hele hotel is er een gratis wifi-verbinding.
Kamers
Het hotel heeft 241 moderne, ruime, gemeubileerde kamers met balkon en uitzicht op het zwembad of op zee.
Alle kamers zijn voorzien van een tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden, een slaapstoel en de
mogelijkheid om een kinderbedje bij te zetten. Voor gezinnen die dicht bij elkaar willen zijn, bestaat er de
mogelijkheid om naast elkaar gelegen kamers te huren (op aanvraag en afhankelijk van bezetting). Alle kamers
zijn uitgerust met waterkoker, koffie en thee, minibar (tegen betaling), airconditioning, kluis (tegen betaling),
directe telefoon, zwembadhanddoeken en badjas.
De luxe kamers met uitzicht op zee hebben een ruim terras met twee ligbedden en een dvd-/cd-speler. De junior
suites hebben een ruime woonkamer, een aparte slaapkamer, een groot gemeubileerd terras met een eigen
jacuzzi en een 180°-uitzicht op zee.
Eten en drinken
Voor je verblijf kun je kiezen uit: accommodatie met ontbijt, halfpension of all-inclusive. Het restaurant Atlántida
serveert tot 11.00 uur ’s ochtends een heerlijk warm en koud ontbijt. Ook kun je je ontbijt op het buitenterras
nuttigen. ’s Avonds is er een dinerbuffet met live-cooking. Heb je gekozen voor onze all-inclusive service? Dan
kun je kiezen voor à-la-carte of het buffet van Snackbar Macaronesia en lekker buiten op het terras lunchen. De
bar is tot 1.00 uur ’s avonds open en schenkt internationale en nationale dranken van bekende merken.
Ontspanning en spa
Geniet in het Wellnesscenter van Hotel Faro Jandía. Op 1000 vierkante meter vind je alles wat je nodig hebt om
uit te rusten, te ontspannen en je lichaam te verzorgen. De toegang is gratis voor onze hotelgasten.
Het zwembad is verwarmd tijdens het winterseizoen en heeft een speciale zone voor kinderen. De ligbedden zijn
voorzien van kussens en de handdoeken voor het zwembad en het strand worden gratis aangeboden.
Het hotel heeft drie tennisbanen, een minigolfbaan en een fitnessruimte. Voor de echte golfliefhebbers ligt op
slechts enkele meters afstand de golfbaan Jandía Golf. Ga je liever surfen, duiken of zeilen? De receptie kan je
precies vertellen waar je het best naartoe kunt om deze sporten te beoefenen en materiaal te huren.

Informatie en reserveren:
Tel:
+34 928 545035
Web: www.murhotels.com
E-mail: recepcion.farojandia@grupomur.com

